Stanovisko národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů
k prevenci nákazy COVID–19 v souvislosti s nakládáním s kaly z čistíren
odpadních vod z hlediska ochrany veřejného zdraví ke dni 17.4.2020
V souvislosti s onemocněním COVID-19 a šíření viru SARS-CoV-2 se množí dotazy ohledně
bezpečného nakládání s kaly z čistíren odpadních vod, a to především z hlediska jejich využití
na zemědělské půdě.
Dle § 33, odstavce 1, zákona o odpadech č. 185/2000 Sb., v platném znění, je právnická
nebo fyzická osoba povinna aplikovat na zemědělskou půdu pouze upravený kal.
Upraveným kalem dle výše uvedeného zákona se rozumí kal, který byl podroben
biologické, chemické nebo tepelné úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv
jinému vhodnému procesu tak, že se významně sníží obsah patogenních organismů
v kalech, a tím zdravotní riziko spojené s jeho aplikací.
Kontrola účinnosti úpravy kalů se, kromě jiného, provádí na základě mikrobiologických
analýz. Ukazatele pro mikrobiologické parametry jsou uvedeny ve vyhlášce č. 437/2016 Sb.,
o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě v platném znění, v Příloze
č. 4 a v Příloze č. 7 v tabulkách č. 1 a č. 2. Parametry v tabulce č. 2 ve vyhlášce
č. 437/2016 Sb., Přílohy č. 7, měly původně omezenou platnost do roku 2020, která jim byla
nešťastně prodloužena do roku 2023.
Obecně platí, že u technologií úpravy kalů, kde jsou teploty dosažené termofilními
úpravami udržovány po dostatečně dlouhou dobu: 30 minut při 65 °C nebo 4 hodiny při
55 °C během procesu anaerobního rozkladu, bezpečně odstraňují všechny patogeny. Při
mezofilních teplotách v procesu úpravy některé produkty rozkladu jako jsou mastné kyseliny,
zvyšují letální účinek teploty na patogeny.
Sušení teplem při teplotách nad 80 °C, pokud je konečný obsah vody nižší než 10%, je také
účinným prostředkem k odbourávání mikrobiální zátěže. Obecně však platí, že jednoduché
sušení není účinné.
Použití vápna se zvýšením pH na 12 a s teplotou nejméně 55 °C po dobu nejméně
2 hodin produkuje upravený (hygienizovaný) kal.
Dle posledních poznatků nejsou dostupné žádné výsledky studií a není ani známo, že by
se studie, které by monitorovaly SARS-CoV-2 v čistírenských kalech, prováděly. Studie
se zaměřují pouze na odpadní vody a to jak na znečištěné přicházející na ČOV, tak
na vyčištěné vytékající do vodních recipientů. Na základě studie, kterou v současné době
prováděl Virologický ústav Fakultní nemocnice Bonn, v okrese Heinsberg bylo zjištěno, že
neexistuje žádné zvláštní riziko přenosu SARS-CoV-2 odpadními vodami, přestože SARSCoV-2 v odpadních vodách byl nalezen. Testy na tkáňových kulturách prokázaly, že SARSCoV-2 nebyl schopný reprodukce a nemohl již způsobit onemocnění COVID-19. Ve studii
provedené nedávno společností RIVM v Nizozemsku byly zjištěny stopy virové RNA v
odpadních vodách v několika městských centrech, včetně Amsterdamu. Přítomnost viru v
kalu z čistíren odpadních vod však nebyla prokázána.
Závěry z citovaných studií na odpadních vodách však nelze aplikovat na čistírenské
kaly, protože studie stability SARS-CoV-2 v různých prostředí, fekáliích i vodě, dávají

rozdílné výsledky a nelze z nich zatím dělat žádné závěry. Nelze opomenout ani hydrofobní
povrch SARS-CoV-2, v důsledku kterého se navazuje na pevné částice.
Údaje o inaktivaci SARS-CoV-2 v kalech jsou stále velmi neúplné. Analýza o jeho
riziku, výskytu a jeho přetrvávání v kalech se zakládá na znalostech vlastností jiných
virů, jako jsou enteroviry, fágy a zvířecí koronaviry. Poznatky se také opírají o výsledky
studií, které byly prováděny v souvislosti s epidemií SARS-CoV-1 vzhledem k jejich
vzájemným podobným vlastnostem. Dvě studie prováděné v USA s využitím virové
metagenomické analýzy prokázaly přítomnost lidských CoV v neupravených kalech z čistíren
odpadních vod a také v digestátech. V těchto studiích však nejsou uváděny žádné údaje
týkající se infekčnosti virů. Co se týká přežívání SARS-CoV-2, předpokládá se, že podmínky,
za kterých SARS-CoV-2 přežívá, jsou stejné jako u jiných virů, např. nepřežije teploty nad
60 °C, je citlivý na dezinfekční prostředky jako je např. chlór a vápno.
V tabulce 1 podle pokynů pro nakládání s kaly z čistíren odpadních vod pro prevenci
šíření SARS-CoV-2 italské pracovní skupiny ISS Ambiente-Rifiuti, jsou uvedeny
závislosti redukce enterických virů i fekálních bakterií na použité úpravě čistírenského
kalu.
Příklady technologií úprav, při kterých je dosaženo požadovaných parametrů
hygienizace, jsou uvedeny v normě TNV 75 8090 Hygienizace kalů v čistírnách
odpadních vod. Jsou možné i jiné úpravy, během kterých dojde ke snížení
mikrobiologických indikátorů dle vyhlášky č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití
upravených kalů na zemědělské půdě, v platném znění.
Za hygienizovaný kal lze považovat také kal, který pochází z ČOV pracujících
s dlouhodobou oxidací bez primárního zpracování s retenčními časy odpadu v oxidační
nádrži po dobu nejméně 24 hodin a retenčních časů kalu nejméně 15 dnů s koncentrací
těkavých pevných látek v kalu menším než 60 % celkových pevných látek.
Technologie úpravy kalů, které nedosáhnou mikrobiologických parametrů v kalech dle
tabulky v Příloze 4, vyhlášky č. 437/2016 Sb., nelze považovat za technologie dostatečně
hygienizující kal a nelze vyloučit přítomnost SARS–CoV-2 způsobující onemocnění
COVID-19.

Doporučení pro nakládání s kaly z ČOV z hlediska ochrany veřejného zdraví i
ochrany zdraví pracovníků, kteří nakládají z kaly
Na základě výše uvedených poznatků v kontextu mimořádných okolností probíhající
pandemie COVID-19 je možné doporučit následující nakládání s kaly z ČOV z hlediska
ochrany veřejného zdraví i zdraví pracovníků, kteří s kalem z ČOV nakládají:
Spalování nebo termické sušení
Při dodržení všech bezpečnostních opatření pro zaměstnance a při dodržení podmínek teploty
je riziko přenosu infekce SARS-CoV-2 irelevantní.

Tabulka 1: Hlavní procesy úpravy kalů a redukce fekálních bakterií a virů, vyjádřená
v log10.
Proces úpravy

Podmínky během jednotlivých úprav kalu

Redukce v log10
Fekální
Enterické
indikátorové
viry
bakterie

Stabilizace a hygienizace
Biologické vyhnívání
(aerobní či anaerobní)
v mezofilních
podmínkách
(≤ 40 °C)
Biologické vyhnívání
(aerobní či anaerobní)
v termofilních
podmínkách
(> 40 °C)
Chemická stabilizace

Nepřetržité nebo přerušované vyhnívání při 33-37
°C po dobu ≥12 dní

1- 2

0,5 -2

Nepřetržité nebo přerušované vyhnívání při ≥ 55
°C po dobu ≥ 4 hodin

1-2

> 4-6

2-3,2
(4 hodiny)
3,5 – 6
(1 den)
1,3 > 6,7
(14 dní)

> 4-6,8

Zanedbatelný
1
-1
2

2,4 - >4
0,5 - ≥ 4

Zakládka smíchaná z kalu s organickým
materiálem (poměr C:N 20-30:1) udržovaná při
55-60 °C po dobu 5-15 dnů za podmínek
statického, mechanického či manuálního
provzdušňování. Následná doba zrání kompostu
celkem 50-90 dní.
Šarže udržovaná při 40 °C po dobu ≥ 5 dnů nebo
při 55 °C po dobu 4 hodin; následuje období zrání
kompostu

1-2 za 5 dní
2-5 po
dokončení zrání

-

proměnlivá

7,85
(Poliovirus 4
hodiny)

Zahřívání primárního nebo stabilizovaného kalu
ve fluidních vrstvách nebo v bubnových
sušárnách při ≥ 80 °C po dobu 10 minut při
snížení vlhkosti na < 10 %
Zahřívání při 70 °C po dobu 30 minut
následované mesofilním anaerobním vyhníváním
při 35 °C po dobu 12 dnů

účinná

účinná

Přídavek vápna (CaO),
hašeného vápna (Ca (OH)2),
vápna smíchaného s práškem vysoké pece
nebo popelem do pH ≥ 12;
uložení při 55 °C po dobu ≥ 2 h

Zahuštění a dehydratace
Zahušťování
Pásový lis
Centrifugace
Sušení

Gravitací nebo flotací se vzduchem

Konvekčně, kontaktem, otevřenými pásy,
rákosím, lagunami, solární dehydratací

Kompostování
Krechtové
kompostování

Kompostování v boxech
s provzdušňováním
Další úpravy
Tepelné sušení

Termické zpracování s
následným vyhníváním
Spalování

účinná
maximální

účinná
maximální

Kompostovaní kalů v zařízení
Při dodržení všech bezpečnostních opatření pro zaměstnance je možné kal kompostovat
v zařízení, která mají proces validován ve smyslu vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podmínkách
použití upravených kalů na zemědělské půdě v platném znění. Při dodržení potřebné
délky procesu kompostování a působení teploty je riziko přenosu infekce SARS-CoV-2
irelevantní.
Anaerobní rozklad
Při dodržení všech bezpečnostních opatření pro zaměstnance je možné kal dodávat
do zařízení, která mají proces validován ve smyslu vyhlášky č. 437/2016 Sb.,
o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě v platném znění a nebo
podle vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky
a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady) v platném znění. V každém případě musí být zaručena minimální doba zdržení
a teploty procesu tak, aby výsledný produkt - digestát odpovídal mikrobiologickým
parametrům výše uvedených vyhlášek. Při dodržení správné výrobní praxe, délky procesu
a působení teploty je riziko přenosu infekce SARS-CoV-2 irelevantní.
Aplikace kalů na zemědělskou půdu
V rámci předběžné opatrnosti je třeba posílit kontroly nezákonného odstraňování
neupravených kalů z čistíren odpadních vod, které by mohly způsobit expozici člověka
materiálem potenciálně infikovaným SARS-CoV-2, a to i kontaminaci podzemních vod
nebo povrchu.
Důsledně vyžadovat mikrobiologické kontroly kvality kalů, platná
pro nakládání s kaly, včetně pravidel pro ochranu zdraví pracovníků.

nařízení

Většina států, využívajících kal z ČOV na zemědělské půdě, nedoporučuje kal, který
nebyl podroben žádné úpravě, aplikovat v zemědělství. V současné době není k dispozici
dostatek údajů, aby bylo možné přesně definovat úroveň kontaminace pomocí SARS-CoV-2
a také není dostatečná znalost perzistence a vývoje infekčnosti koronaviru v čase tak, aby bylo
možné definovat dobu skladování, po které může být virus inaktivován.
Neupravený (nehygienizovaný) kal je odpadem nebezpečným z hlediska jiných mnohem
běžnějších virů a patogenů, takže neupravený kal ve smyslu zákona o odpadech
č. 185/2001 Sb., na pole nesmí být aplikován.
Upravený kal musí být používán pouze v souladu se správnou zemědělskou praxí
a v souladu platnými předpisy. Upravený kal musí být vždy testován na mikrobiologické
parametry a musí odpovídat parametrům tabulky v Příloze 4, vyhlášky č. 437/2016 Sb.
o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě v platném znění.

Kal, který dosahuje pouze parametrů v tabulce 2, Přílohy 7, vyhlášky č. 437/2016 Sb.,
nemůže být považován za kal hygienizovaný. Tyto parametry byly stanoveny přechodně,
aby čistírny odpadních vod měly možnost upravit své technologie na úpravu kalů tak,
aby produkovaly kal upravený (hygienizovaný).
Pracovníci, kteří nakládají s čistírenskými kaly, musí důsledně používat ochranné
pomůcky a dodržovat pravidla bezpečnosti práce. Doporučení pro ochranu pracovníků
je uvedeno na stránkách SZU jako Stanovisko národního referenčního centra pro hygienu
půdy a odpadů k prevenci nákazy COVID–19 u pracovníků provozů kanalizací a čistíren
odpadních vod. http://www.szu.cz/tema/prevence/odpady-kanalizace
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